
Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.11.2022 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1.Úvod: 

a) Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

c) Príhovor starostu obce 

d) Oznámenie výsledkov volieb v Obci  Beckov do orgánov samosprávy obce a 

 odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva 

e) Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia novozvoleným starostom 

f) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

g) Vystúpenie nového starostu obce 

 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

5. Vymenovanie zástupcu starostu, zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

6. Zriadenie komisií, voľba predsedov komisií 

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude v zmysle § 12 ods.2 zákona   

o obecnom zriadení oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Schválenie sobášiacich 

9. Určenie platu starostu obce 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie, záver 

 

Pred otvorením zasadnutia zaznela štátna Hymna Slovenskej republiky. 

 

K bodu 1 a).: 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beckov otvoril p. Daniel Hladký. 

Privítal nového starostu obce, prítomných kandidátov na poslancov, ktorí  vo voľbách do 

orgánov samosprávy obcí 29.10.2022 získali potrebný počet hlasov na zvolenie do obecného 

zastupiteľstva a prítomných občanov obce. 

 

K bodu 1.b).: 

Starosta obce Daniel Hladký  určil za overovateľov zápisnice pp. Ing. Jána Križana a Mareka 

Šutovského. Ako zapisovateľku určil p. A. Benkovú. 

 

 

K bodu 1.c).: 

Starosta obce Daniel Hladký predniesol krátky príhovor, v ktorom poďakoval 

predchádzajúcemu poslaneckému zboru za jeho činnosť vo volebnom období 2018 – 2022 

a poprial novému starostovi a zvoleným poslancov veľa úspechov v ich práci pre obec. 

 

 

 



K bodu 1.d).: 

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 – s výsledkami volieb 

oboznámila prítomných podpredsedníčka Miestnej volebnej komisie v Beckove Ing. Andrea 

Trstenská. Oznámenie výsledkov volieb písomne, priložené k  zápisnici.  Prítomní vzali na 

vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2022. 

 

K bodu 1.e).: 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce – p. Ernest Benko zložil zákonom predpísaný 

sľub, ktorý potvrdil svojim podpisom. Odchádzajúci starosta p. Daniel Hladký mu odovzdal 

insígnie a zablahoželal mu k zvoleniu. Z rúk predsedu MVK Petra Žovinca prevzal 

Osvedčenie o zvolení za starostu obce Beckov. 

 

K bodu 1.f).: 

Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva – novozvolený starosta obce prečítal 

zákonom predpísaný Sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Poslanci jednotlivo sľub 

potvrdili slovom „Sľubujem“ a svojim podpisom pod znenie sľubu. Z rúk predsedu  MVK 

Petra Žovinca prevzali Osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.  

 

K bodu 1.g).: 

Vystúpenie novozvoleného starostu obce – p. Ernest Benko, ako novozvolený starosta obce 

predniesol príhovor, ktorý tvorí prílohu zápisnice. Obecné zastupiteľstvo vystúpenie 

novozvoleného starostu obce vzalo na vedomie. 

 

K bodu 2.: 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva – starosta obce 

predniesol návrh programu tak, ako bol uvedený v pozvánke. Starosta obce dal hlasovať o  

programe obecného zasadnutia, ktorým sa bude riadiť. Prítomných 9 poslancov, všetkých 9 

poslancov hlasovalo za. Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia. 

 

K bodu 3.: 

Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie - starosta obce navrhol do  návrhovej 

komisie: p. Annu  Kabelíkovú a p. Ing. Mareka Jambora. Poslanci hlasovali za návrh, 9 za, 0 

proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Návrhová komisia bola schválená. Do mandátovej komisie 

starosta obce navrhol Ing. Jána Križana a Radovana Poláčka. Dal o predloženom návrhu 

hlasovať, prítomných 9 poslancov, 7 za, 0 proti, 2 sa zdržali hlasovania. Mandátová komisia 

bola schválená. Do volebnej komisie navrhol starosta obce Ing. Jaroslava Martiša a Mgr. 

Mareka Sedláčka. Starosta obce dal o návrhu hlasovať, prítomných 9 poslancov, 9 za, 0 proti, 

0 sa zdržalo hlasovania. Volebná komisia bol a schválená. 

 

K bodu 4.: 

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie – starosta obce požiadal člena 

mandátovej komisie p. Ing. Jána Križana o predloženie správy mandátovej komisie. Správa 

písomne, priložená k zápisnici. V správe sa konštatuje, že starosta obce a poslanci obecného 

zastupiteľstva zložili sľub bez výhrad. Poslanci vzali správu mandátovej komisie na vedomie. 

 

K bodu 5.: 

Vymenovanie zástupcu starostu, zriadenie obecnej rady a voľba jej členov – starosta obce p. 

Ernest Benko vymenoval svojho zástupcu p. Ing. Jána Križana, ktorý ho bude v zmysle 

zákona o obecnom zriadení zastupovať. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

vymenovanie Ing. Jána Križana za zástupcu starostu obce. Ďalej starosta obce predložil návrh 



na zriadenie obecnej rady a za jej členov navrhol Ing. Jána Križana, Ing. Mareka Jambora 

a Ing. Jaroslava Martiša. Poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať za zriadenie obecnej rady a za jej členov podľa návrhu, prítomných 

9 poslancov, 9 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo v Beckove zriadilo 

obecnú radu a za jej členov zvolilo  Ing. Jána Križana, Ing. Mareka Jambora a Ing. Jaroslava 

Martiša. 

 

K bodu 6.: 

Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve, voľba predsedov komisií  - starosta obce 

informoval prítomných, že po predchádzajúcich rokovaniach s budúcimi poslancami sa zhodli 

na návrhu, že bude zriadených 5 komisií a to: 

- komisia finančná a správy majetku a podnikania, 

- sociálna komisia, 

- komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch, 

- komisia životného prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb, 

- stavebná komisia. 

Starosta obce dal o návrhu zriadenia komisií hlasovať. Prítomných 9 poslancov, všetci 

hlasovali za.  Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie podľa návrhu. 

 

Ďalej starosta obce navrhol za predsedov týchto komisií poslancov, na ktorých sa dohodli na 

predchádzajúcich rokovaniach. Za predsedu finančnej komisie navrhol p. Ing. Jána Križana. 

Iný návrh nebol predložený. Za hlasovalo 9 poslancov, 0 proti, 0  sa zdržalo hlasovania.  

Za predsedu sociálnej komisie navrhol p. Mareka Šutovského. Iný návrh nebol predložený. Za 

hlasovalo 9 poslancov, 0 proti, 0  sa zdržalo hlasovania. 

Za predsedníčku komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch starosta obce navrhol p. Annu 

Kabelíkovú. Iný návrh nebol predložený. Za hlasovalo 9 poslancov, 0 proti, 0 sa zdržalo  

hlasovania. 

Za predsedu komisie životného prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb starosta 

obce navrhol p. Ing. Mareka Jambora. Iný návrh nebol predložený. Za hlasovalo 9 poslancov, 

0 proti, 0 sa  zdržalo hlasovania. 

Za predsedu stavebnej komisie starosta obce navrhol p. Ing. Jaroslava Martiša. Iný návrh 

nebol predložený. Za hlasovalo 9 poslancov, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo predsedov jednotlivých komisií. Obecné zastupiteľstvo uložilo 

jednotlivým predsedom komisií, aby do ďalšieho zasadnutia písomne predložili návrhy na 

zloženie jednotlivých komisií.  

 

 

K bodu 7.: 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude v zmysle § 12 ods.2 zákona   

o obecnom zriadení oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva – návrh 

na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s § 12, ods. 2,3,5 a 6  zákona č. 369/1990 Zb. 

v znení neskorších predpisov – v určitých zákonom stanovených prípadoch môže zasadnutie 

obecného zastupiteľstva zvolávať poslanec, ktorý je poverený obecným zastupiteľstvom. 

Návrh predniesla členka návrhovej komisie p. Anna Kabelíková a navrhla p. Ing. Jaroslava 

Martiša. O návrhu dal starosta obce hlasovať. Prítomných 9 poslancov, 9 hlasovalo za, 0 – 

proti, 0  sa zdržalo hlasovania. Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo 

p. Ing. Jaroslava Martiša za poslanca,  ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v súlade s § 12, ods. 2,3,5 a 6  zákona č. 369/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov. 



 

 

K bodu 8.:  

Schválenie sobášiacich - návrh na sobášiacich na volebné obdobie 2022 – 2026 predložil 

starosta obce p. Ernest Benko, navrhol p. Annu Kabelíkovú, ktorá sobášila i v minulom 

volebnom období a má dostatočné skúsenosti s uzatváraním manželstiev a Mgr. art. Kristínu 

Bánovskú. Iný návrh nebol predložený. Starosta obce dal o návrhu hlasovať. Prítomných 9  

poslancov, za hlasovalo 9 poslancov, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo poslancov na výkon funkcie sobášiacich v zmysle zákona č.36/2005 Z. z. o rodine 

v znení neskorších predpisov, § 4, ods.1 na volebné obdobie 2022 – 2026 p. Annu 

Kabelíkovú. a Mgr. art. Kristínu Bánovskú. 

 

 

K bodu 9.: 

Určenie platu starostu obce – zástupca starostu p. Ing. Ján Križan predložil informáciu 

o určení výšky platu starostu obce, ktorý vyplýva zo zákona o obecnom zriadení a zákona 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Písomný návrh 

priložený k zápisnici. Predložený návrh neráta s navýšením základného platu. 

Nikto  z poslancov nemal iný návrh. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu 

o plate starostu obce, v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, že plat 

starostu obce bude v zákonom určenej výške bez príplatkov. 

 

K bodu 10: 

V diskusii sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov ani občanov.  Starosta obce p. Ernest 

Benko zdôraznil potrebu spolupráce poslancov a starostu obce. Poďakoval všetkým za 

doterajšiu spoluprácu a poprial novému zastupiteľstvu veľa úspechov. 

Ďalej sa do  diskusie nikto neprihlásil, starosta obce tento bod programu ukončil. 

 

K bodu 11.: 

Návrh na uznesenie z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov vo volebnom 

období 2022 – 2026, ktoré sa konalo dňa 26.11.2022 : 

 

Uznesenie č.1/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Beckove 

 A. berie na vedomie  

- Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

- Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

B. konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce p. Ernest Benko zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva a to menovite: 

p. Anna Kabelíková 

Ing. Marek Jambor 

Ing. Ján Križan 

p. Radovan Poláček 

p. Marek Šutovský 

p. Tomáš  Masarik 

Mgr. art. Kristína Bánovská 

Mgr. Marek Sedláček 

Ing. Jaroslav Martiš 



Uznesenie č.2/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove 

berie na vedomie  

vymenovanie za zástupcu starostu p. Ing. Jána Križana. 

 

Uznesenie č.3/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove 

zriaďuje  

Obecnú radu 

 

Uznesenie č.4/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove 

volí 

za členov obecnej rady:  Ing. Jána Križana, Ing. Mareka Jambora a Ing. Jaroslava Martiša. 

 

 

Uznesenie č.5/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove 

A. zriaďuje 

komisie, a to:  

 komisiu finančnú, správy majetku a podnikania 

 sociálnu komisiu 

 komisiu pre kultúru, šport a cestovný ruch 

 komisiu životného prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb  

 stavebnú komisiu 

 

B. volí 

 predseda finančnej komisie, správy majetku a podnikania p. Ing. Ján Križan 

 predseda sociálnej komisie p. Marek Šutovský 

 predseda komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch p. Anna Kabelíková 

 predseda komisie životného prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb  

p. Ing. Marek Jambor 

 predseda stavebnej komisie p. Ing. Jaroslav Martiš 

 

Uznesenie č.6/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove  

poveruje   
poslanca Ing. Jaroslava Martiša zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods.6 tretia veta 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Uznesenie č.7/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove  

schvaľuje  

poslancov na výkon funkcie sobášiacich v zmysle zákona č.36/2005 Z. z. o rodine v znení 

neskorších predpisov, § 4, ods.1 na volebné obdobie 2022 – 2026 p. Annu Kabelíkovú. 

a Mgr.art. Kristínu Bánovskú. 

 

Uznesenie č.8/2022 - Obecné zastupiteľstvo v Beckove 

berie na vedomie 

informáciu o určení platu starostu Obce Beckov, podľa § 3 ods.1 a zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov.  

 

 



 

Uznesenie č.9/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove 

ukladá 

Predsedom komisií a ďalším poslancom  pripraviť návrhy na zloženie jednotlivých komisií. 

T: 1.12.2022 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným za 

účasť a zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 28.11.2022 

Zapísala A. Benková 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

.......................................... 

Ing. Ján Križan 

 

         Ernest Benko 

         starosta obce 

.......................................... 

Marek Šutovský   

 

 

 

 

 

 

 


